GPC PARTICIPAÇÕES S/A
COMPANHIA ABERTA
-em recuperação judicialCNPJ/MF n.º 02.193.750/0001-52
NIRE 33 3 0016624-6
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018.
LOCAL E HORA: No prédio da sede da GPC Participações S.A. ("Companhia"), na
Rua do Passeio n.º 70 - 11º andar, Rio de Janeiro/RJ, às 14:00 horas.
PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
Registrada, ainda, a participação dos Srs. Alcides Morales Filho (Diretor da
Companhia), dos Srs. Rafael Alcides Raphael, Cesar Augusto Peixoto de Castro
Palhares (Diretores das Controladas GPC Química S.A., Apolo Tubos e Equipamentos
S.A. e Apolo Tubulars S.A.), do Sr. Adolpho Laydner Jr. (Presidente do Conselho
Fiscal da Companhia), do Sr. George Cordeiro (Contador e Controller da Companhia) e
do Sr. Rafael Favacho (representante da BDO RCS Auditores Independentes SS “BDO”).
CONVOCAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram
convocados nos termos da Convocação enviada em 20 de março de 2018.
MESA: Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares – Presidente; e
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário.
ORDEM DO DIA:
1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas
contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017;
2. Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da
administração da Companhia para o exercício de 2018; e
3. Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre: (a)
o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações
Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do
Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017; e (b) a proposta da verba global anual da remuneração da
administração da Companhia para o exercício de 2018.
DELIBERAÇÕES:
Primeiramente, foi dispensada a leitura da convocação, sendo declarados abertos os
trabalhos da Reunião, tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que se
refere esta Reunião seria lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação
de manifestações e dissidências, na forma da lei.

Foi registrado que somente a mesa que dirige os trabalhos irá realizar a gravação do
áudio da reunião, que ficará arquivada na sede da Companhia.
O Conselho de Administração deliberou conforme abaixo exposto:
1) Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a submissão do
Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras,
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho
Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, à
Assembleia Geral Ordinária para apreciação, com a recomendação de que os mesmos
sejam aprovados sem ressalvas ou restrições. Não haverá distribuição de dividendos,
tendo em vista que o lucro apurado pela Companhia no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017 foi absorvido pelos prejuízos acumulados.
2) Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, nos termos da
proposta da administração, a verba global anual da remuneração da administração da
Companhia para o exercício de 2017, no montante de R$ 1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil reais). A proposta da Administração será submetida à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
3) Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a convocação, nos
termos do Artigo 123 da Lei n.º 6.404/76, de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, às 16:00 horas,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia,
suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer
dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e
Em Assembleia Geral Extraordinária:
Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da
administração para o exercício de 2018.
Foram registradas as manifestações de louvor e cumprimentos pelos resultados da
Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, expostas pelo VicePresidente do Conselho de Administração, Luiz Fernando Cirne Lima, e pelo
Conselheiro Pedro Grossi Jr.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se
antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente
assinada pelos presentes. Membros Presentes: Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares Presidente do Conselho de Administração; Luiz Fernando Cirne Lima – Vice Presidente
do Conselho de Administração (por conferência telefônica); Emílio Salgado Filho e
Pedro Grossi Jr. (por conferência telefônica) - Membros do Conselho de Administração.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos que suportaram as
apresentações efetuadas pela Diretoria ao Conselho de Administração encontram-se
arquivadas na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.
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Folha de assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da GPC
Participações S.A., realizada em 26 de março de 2018, às 14:00 hs.

